
הלקוח : מי בת ים

הגהה: 3

לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

לתאגיד המים והביוב של בת- ים דרוש/ה

מפעיל תחנת שאיבה לביוב 
מס' משרה 100/18

תאור התפקיד:   
תפעול ואחריות על תחזוקה של תחנות שאיבה לביוב.  -

אחריות על תחזוקה שוטפת של תשתיות ביוב העירוניות.   -
אחריות על תאום, תכנון ופיקוח על קבלנים.   -

6 ימי עבודה בשבוע.   -
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות כולל כוננויות לילה (שישי שבת וחגים).  -

שכר בסיס + כוננות.  -
דרישות מקצועיות:

רקע טכני בתחום הפעלת תחנות שאיבה - יתרון.  -
ניסיון בעבודות אחזקה של מערכות תשתית הכולל צנרת ומשאבות.  -

ניסיון בפיקוח על קבלנים ובדיקת חשבונות.  -
ניסיון בהפעלת ציוד סובב – יתרון.  -

ניסיון מקצועי כחשמלאי, מכונאי, או מכשור ובקרה – יתרון.  -
יתרון לבעל תעודת הנדסאי מים/אזרחי/מכונות.  -

דרישות נוספות:
בעל רישיון נהיגה.  -

יחסי אנוש מעולים.  -
ידיעת השפה העברית על בוריה, בע"פ ובכתב ויכולת הבעה טובה.  -

שליטה בתוכנת ה – office, תוכנות נוספות – יתרון.  -
ניסיון עבודה בתחום הביוב בתאגיד מים וביוב או בעירייה – יתרון.  -

מגורים בבת ים ובסביבה הקרובה (לא יותר מחצי שעת נסיעה מהעיר בת ים).  -

עובד תחנות שאיבה לביוב  
מס' משרה 200/18

תאור התפקיד ודרישות:   
תפעול ואחריות על תחזוקה של תחנות שאיבה לביוב.  -

העבודה בכל תחום העיר בת ים.  -
6 ימי עבודה בשבוע.   -

נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.  -
רקע טכני וניסיון בעבודת כפיים.  -

ניסיון בעבודות אחזקה של מערכות תשתית הכולל צנרת ומשאבות - יתרון.  -
בעל רישיון נהיגה.  -

יחסי אנוש מעולים.  -
ניסיון עבודה בתחום הביוב בתאגיד מים וביוב או בעירייה – יתרון.  -

מגורים בבת ים ובסביבה הקרובה (לא יותר משעת נסיעה מהעיר בת ים).  -
היקף העבודה: משרה מלאה.

 office@mei-bat-yam.co.il:קורות חיים, המלצות ותעודות רלוונטיות ימסרו למייל
(יש לוודא הגעת המייל בטלפון) והכול עד ליום 22/8/18 בשעה 12:00 בדיוק.  

(פניות שיוגשו לאחר המועד האחרון  לא יידונו). 
מספר טלפון לבירורים: 03-5552101.

נא לציין את מספר המשרה בעת שליחת קורות החיים.
המודעה מופנית לנשים ולגברים.

החברה רשאית שלא לזמן לראיון ולא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים. 
מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ


